
 

 

 

 

“Julemysteriet” er en familiemusical egnet for både voksen- og børnepublikum i alle aldre fra 3 år og 
op, der første gang blev opført i 2017, og som nu skal genopsættes d. 3.-18. december 2022 i 
børnekulturhuset KU.BE på Frederiksberg i hovedstadsområdet. Forestillingen er skrevet af Rasmus 
Mansachs med musik af Lars Rahbek Andresen og instruktion af John Holmgren Brohammer 
Jensen. Audition finder sted lørdag-søndag d. 3.-4. september 2022. Der søges 12 medvirkende i 
alle aldre fra 18 år og op, som bliver fordelt på to hold af 6 skuespillere. De to hold spiller på skift 20 af 
de i alt 40 forestillinger i spilleperioden.   
 
Vi gør opmærksom på, at forestillingen opføres på hverdage (mandage-fredage ca. kl. 9.45-10.45 og kl. 
11:15-12:15). Dette betyder, at hver skuespiller vil skulle tage 6 dage fri fra arbejde/skole, hvis man 
er på arbejde/skole i disse tidsrum. Man har dog fri senest kl. 13 fra forestillingerne i hverdagene. 
Derudover spiller forestillingerne også i weekenderne i tidsrummet 10:30-17:00. 
 
I dette dokument kan du læse alt om audition samt læse kort om forestillingen og om Musicalteatret. 
Sørg for at læse hele dokumentet igennem inden audition/tilmelding, så du ikke er gået glip af nogle 
vigtige informationer. 
 
 

 
 

VIGTIGE INFORMATIONER/KRAV 
 

Det er ulønnet at medvirke i Musicalteatrets forestillinger, og da Musicalteatret er en forening, skal 
der betales sæson-medlemskontingent på 75 kr. (betalingsdato senest 1. oktober 2022), hvis man 
bliver udtaget. Har du allerede betalt kontingent til foreningen i denne sæson (sæson 2022-2023), skal 
du ikke betale yderligere, hvis du bliver udtaget. 
 
For at komme til audition skal man desuden være fyldt 18 år senest på forestillingens premieredag (i 
dette tilfælde d. 3. december 2022). Der kan ikke søges dispensation for aldersnedsættelse, men 
derudover er alle aldre fra 18 år og op (og alle køn) mere end velkomne, og man kan ikke være ”for 
gammel” eller ”for uerfaren”. 



 

 

 
Hos Musicalteatret lægger vi stor vægt på, at man ikke har nogen fordel ved at have været med i en 
tidligere forestilling i vores teaterforening. Alle går til audition på lige fod og vurderes ikke på 
eventuel tidligere deltagelse, så selv om du er “ny”, er du ikke dårlige stillet end andre på nogen måde. 
 
Audition finder sted i Musicalteatrets faste øvelokaler i Teaterhuset Borgen (Forhåbningsholms Allé 
20, 1904 Frederiksberg C). Bliver man udtaget til forestillingen, vil man fremadrettet skulle møde op 
til prøverne på samme adresse. Da indgangen til bygningen kan være svær at ”regne ud” fra gaden, kan 
du på billedet herunder se, hvor du skal gå hen: 
 

 
 
Bliver man efter tilmelding forhindret i at komme til audition, bedes man melde sit afbud til:  
audition@musicalteatret.dk 
 
Det er ikke muligt at aflægge audition over Skype, Zoom, Teams, FaceTime eller lignende. 
 
Selve prøveforløbet ligger på forskellige tirsdage/torsdage (om aftenen) og i forskellige weekender 
(fra morgen til eftermiddag). Se alle detaljerne for prøver/spilledage i det separate ”Prøveoversigt”-
dokument. 
  
Ikke alle skal være til stede til hver eneste prøve, da prøverne på skift vil være forskellige sceneprøver, 
sangprøver, danseprøver og holdprøver – men som udgangspunkt skal man være forberedt på at 
komme til samtlige prøver. Der vil løbende blive meldt prøveplaner ud, så man ved, om man skal 
komme på de specifikke prøvedage eller ej. Er der prøver (ud fra prøveoversigten længere nede i dette 
dokument), som du allerede nu ved, at du vil være forhindret i at deltage i, skal du skrive det i 
tilmeldingsskemaet, når du melder dig til audition. Kommer du efter auditiontilmelding i tanke om 
flere prøver, hvor du ikke kan deltage, kan du sende os disse informationer på mail (så tilføjer vi det 
manuelt til din auditiontilmelding): audition@musicalteatret.dk 
 
 

 
 

FREMMØDE/AFBUD TIL PRØVER 
 
Det forventes, hvis man bliver udtaget til forestillingen, at man har tiden og punktligheden til det. At 
melde afbud til prøver igen og igen er uacceptabelt, især fordi prøveforløbet kun er to måneder langt, 
og fordi mange af prøverne i et teaterforløb kræver, at samtlige medvirkende er til stede, ellers er 
prøven spildt for både instruktøren og for dem, som møder op og ikke har sine skuespilpartnere at øve 
med. Gentagende udeblivelser, afbud, sygemeldinger og forsinkelser til prøver kan føre til udelukkelse 
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fra forestillingen. Vi understreger kraftigt, hvor vigtigt punktlighed, fremmøde og dedikation er, for at 
de individuelle forestillinger lykkes inden for det niveau, som Musicalteatret stiler efter. 
 
 

 

 
AUDITION: FORBEREDELSE OG SELVE FORLØBET 

 
På selve dagen vil du få taget et billede ved ankomst samt få taget mål til kostumer, så vi har tallene på 
dig, hvis du bliver udtaget. Derefter skal du op enten i hold eller enkeltvis til auditionpanelet 
(instruktør John Holmgren Brohammer Jensen, koreograf Signe Nathalie Rasmussen samt eventuelle 
assistenter) og fremlægge følgende: 
 
TEKST: 
Du skal forberede én af fire mulige skuespiltekster, som er skrevet/udvalgt af instruktøren. Du kan 
finde teksterne på et separat dokument på samme auditionside, som du fandt dette dokument.  
Man skal individuelt ind til audition og lave skuespil. 
 
SANG:  
Man skal forberede én af fem mulige sange fra forestillingen. Der skal kun forberedes første vers og 
første omkvæd af den sang, som du vælger. Du finder sangteksterne og YouTube-link til sangene i et 
separat dokument på vores auditionside. Du vil skulle synge til instrumental-backingtrack til audition. 
Ligger sangen i en besværlig toneart for dig, vil du kunne aftale med instruktøren at synge a cappella 
(uden track) på dagen, når du er inde til audition.   
Man skal individuelt ind til audition og fremføre sang. 
 
DANS: 
Alle vil eventuelt lære en hyggelig fælles-koreografi i grupper på dagen. Man vil ikke skulle ”danse” 
som sådan, og det kræver ikke danseerfaring, så føler man sig dårlig til dans, skal man ikke være 
bange, men blot kaste sig ud i det. Det er hverken svært eller indviklet, det handler bare om at hygge 
sig med fællesdansen som en slags isbryder. Hav dog derfor tøj på, som du har det behageligt i (og kan 
bevæge dig i). Manglende dansekundskaber er ikke afgørende for, om man bliver udtaget. 
 
SVAR: 
Senest mandag d. 5. september 2022 har alle fået svar via mail, om de er blevet udtaget til 
”Julemysteriet”. Som du kan se i prøveplan-dokumentet, starter prøveforløbet allerede tirsdag d. 6. 
september med en læseprøve for samtlige medvirkende. 
 
 

 
 

KORT OM FORESTILLINGEN/ROLLERNE 
 

Musicalteatret udmærker sig i udelukkende at sætte musicals op, som er skrevet specifikt til teatret. 
”Julemysteriet” er Musicalteatrets 11. familiemusical, og den er fuld af skøn musik, komiske figurer og 
fed humor, som både henvender sig til de helt små, men så sandelig også til voksne. Forestillingen 
varer ca. 60 minutter, udspiller sig i Julland og handler om Julemandens pakkenisse nr. 37 (bedre 
kendt under navnet ’37’), der er træt af at pakke gaver ind til børn og aldrig selv få nogle af gaverne. 
Lige op til jul siger han sin stilling op og bygger sig en snemand derhjemme. Han beder til Den Rigtig 
Gode Julefe om at gøre snemanden levende, så han kan få sig en ven at tilbringe julen sammen med og 
ikke sidde alene og være trist. Julefeen dukker op og fortæller ham, at han er nødt til at finde frem til 
Julehjertet for at få sit ønske opfyldt og få sin juleglæde tilbage. ’37’ drager ud på en rejse for at finde 
det mystiske Julehjerte og får undervejs hjælp af sin godhjertede nabo-nissepige Julianna, det nervøse 



 

 

pigerensdyr Allan, den glemsomme Isdronningen fra Ishøj, hendes ugidelige tjenestepige Snedina, det 
joviale bagerpar Kringle og Klejne og den mystiske rejseguide Onkel Porto. Mon ’37’ og hans venner 
når at løse gåden om, hvad Julehjertet er, hvordan det ser ud, og hvor det gemmer sig, inden juleaften?  
Vores seneste to familiemusicals ”Væk i en sæk” (2019) og ”Slik eller ballade” (2021) solgte hver 
over 6.000 billetter, så vi forventer selvfølgelig endnu en stor succes af ”Julemysteriet” i 2022 med 
forhåbninger om et salg på op til 7.500 billetter. Billetsalget starter i begyndelsen af september på 
Musicalteatrets hjemmeside her: musicalteatret.dk/billetter  
 

 

 
 

SPØRGSMÅL/AFBUD 
 

Har du spørgsmål til audition (eller infoaften inden audition), eller har du tilmeldt dig audition og har 
behov for at melde afbud, bedes du skrive til Musicalteatrets audition-team på: 
audition@musicalteatret.dk 
 
 

 
 

TILMELDING TIL AUDITION 
 
Udfyld auditionskemaet på Musicalteatrets hjemmeside, så er du tilmeldt audition – og vær sikker på, 
at du får trykket ”Send” nederst i skemaet. Der vil fremgå ”Vi har modtaget din tilmelding” i teksten, 
hvis du har trykket ”Send” korrekt, og du vil automatisk modtage en kopi af det udfyldte skema over 
mail med det samme. Du finder tilmeldingsskemaet ved at klikke her: musicalteatret.dk/audition  
 
 

Vi glæder os til at se jer alle til audition – og frygt ej, vi bider ikke, vi glæder os kun til, at I kommer. 
Knæk og bræk!  

 

Med venlig hilsen 
Musicalteatrets bestyrelse 

http://musicalteatret.dk/billetter
mailto:audition@musicalteatret.dk
http://musicalteatret.dk/audition

